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 تاریخچه فعالیت:

 سازمان تشکیل شد. با ثبت هاشرکت ثبت اداره و در تاسیس 1366 سال در سینا بندری و دريايی خدمات توسعه شرکت

 1374 سال درت. ياف انتقال مذکور سازمان شرکت به اين ،اسالمی انقالب مستضعفان بنیاد در 1370 سال در نقل و حمل

 و دريايی گروه به ایجاده گروه از شرکت انتقال ضمن اسالمی انقالب مستضعفان بنیادنقل  و حمل سازمان وقت مديريت

 .گرفت آن مجدد نمودن فعال و شرکت احیاء به خصوصی تصمیم بخش با مشارکت و مديريت تغییر با

 

 :شرکت فعالیت موضوع

 :نمايدمی فعالیت زير شرح به بندری خدمات و در زمینه است خدماتی شرکتی سینا بندری و دريايی خدمات توسعه شرکت

 اصلی موضوع -الف

 حفاظت و انبارداری، کاری وب، دکشتیرانی خطوط نمايندگی، بارنويسی و بارشماری، بارگیری، تخلیه عملیات کلیه انجام

 حداث، اکانتینری هایترمینال اداره، بندری خدمات کلیه ارائه و کاال ترخیص و گمرکی خدمات، صادراتی و کاالی وارداتی

 .عمومی و اختصاصی هایهاسکل ساز و ساخت و بنادر مديريت، عمومی و اختصاصی های بندریپايانه

 فرعی موضوع -ب

 .است کشور جاری مقررات براساس مرتبط مجاز کاالهای واردات و صادرات
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 اعضای هیئت مدیره و سهامداران:

 
 

 
 

 :صنعت در شرکت جایگاه

 نسبت به باشد کهمی TEU 1861614 کشور بنادر کلیه در 1397 سال در (TEU) کانتینر بارگیری و تخلیه کل مجموع

  1062534 سینا بندری و دريايی خدمات توسعه شرکت سهم مقدار اين از .است داشته کاهش درصد 39 گذشته سال

TEU باشدمی کشور در اول رتبه حائز و شده ارائه خدمات کل از درصد 57 مجموع در باشد کهمی . 

 بندری و دريايی خدمات توسعه شرکت سهم و بنادر کل در  (TEU)کانتینر  بارگیری و تخلیه مجموع مقايسه ذيل نمودار

 . باشدمی 1397 الی 1388سال  سینا از
 

 

 
 

درصدنام شرکت

45.98شرکت سیاحتی و مراکز تفريحی پارسیان-سهامی خاص-

25.33بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی

10.13شرکت مديريت سرمايه گذاری کوثر بهمن-سهامی خاص-

1.72صندوق سرمايه گذاری امین آشنا ايرانیان

1.54صندوق سرمايه گذاری حکمت آشنا ايرانیان

1.12صندوق سرمايه گذاری سهم آشنا

14.18ساير

موظف/غیر موظفمدرک تحصیلیسمتاعضاء هیات مدیره

غیر موظففوق لیسانسرياست هیات مديرهمحمود کیا

موظفدکتریمدير عامل و نايب رئیس هیات مديرهفرخ طراح زادگان

غیر موظفلیسانسعضو هیات مديرهسیامک ابوعلی

موظففوق لیسانسعضو هیات مديرهايرج فقیری

غیر موظفلیسانسعضو هیات مديرهامید شمیرانی

1388138913901391139213931394139513961397

TEU - 2,707,9002,993,5003,164,5002,593,100عملکرد کانتینری کل کشور  2,563,300  2,460,000  2,101,500  2,661,100  3,073,100  1,861,600  

TEU 1,298,324    299,750    170,692   242,323   199,765   145,623عملکرد کانتینری شرکت سینا  1,121,452  1,372,579  1,736,220  1,062,534  

%57%56%52%53%53%12%7%8%7%5درصد از کل
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 :شرکت توسط شده ارائه خدمات
 افزايش با است توانسته شهرو نو خمینی امام  ,بوشهر  ,رجايی شهید بندر چهار در کالن های گذاریسرمايه انجام با شرکت

 تخلیه بازار از خود سهم و تثبیت مقتدر شرکت يک عنوان به رقبا بین در را خود جايگاه ,بیشتر سود بکس و خود بازار سهم

 اقدامات از رجايی شهید بندر در حضور تداوم نینهمچ .دهد افزايش توجهی قابل میزان به را( کاال و کانتینر) بارگیر و

 .شودمی محسوب راستا اين در شرکت اساسی

 دريانوردی و بندر کل اداره با سال 25 مدت به کانتینری ترمینال بلند قرارداد عقد به موفق 1390 سال در شرکت اين

 امام بندر در نیز نفتی هایفرآورده انبارداری و انتقال زمینه در حاضر حال در شرکت اين بر عالوه. بوشهر گرديد استان

 .است شده آغاز گذشته هایسال از بندر اين در نیز نفتی پايانه و اسکله از برداریبهره منظور و بدين بوده فعال خمینی

 .باشدمی ساله 25  مدت بلند قرارداد خمینی نیز امام بندر قرارداد با
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40%
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نسبت عملکرد حسینا از کل کشور بر حسب درصد
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 بوده نوشهر و خمینی امام ,بوشهر ,رجايی شهید بنادر در کاال و کانتینر بارگیری و تخلیه اپراتور شرکت اين حاضر حال در

 بزرگترين از يکی شرکت اين. دارد عهده بر نیز را نفتی مايع فله محموالت بخش در خمینی امام بندر عملیات قسمتی از و

 .باشدمی کشور در بندری خدمات ساير و کاال بارگیری و تخلیه خدمات دهنده های ارائهشرکت کارآمدترين و

 بوشهر بندر و بندرعباس ,نوشهر بندر، خمینی امام بنادر در شعبه چهار دارای حاضر حال در و تهران در شرکت اصلی مرکز

 .باشدمی
 

 عمرانی بخش های فعالیت

 رجائی شهید بندر هکتاری 15 سايت احداث پروژه -

 بوشهر نگین جزيره در کانتینری سايت هکتار 15 و اسکله پست يک احداث روژهپ2- 

 )ره(  خمینی امام بندر نفتی پايانه پروژه3 -

 

 

 و نرخ و مبلغ فروش شرکت:میزان پیش بینی 
 

 
 

 -
 500,000

 1,000,000
 1,500,000
 2,000,000
 2,500,000
 3,000,000
 3,500,000
 4,000,000
 4,500,000

خدمات تخلیه و 

ر بارگیری کانتین

THC    TEU 
20معادل کانتینر )

(فوت

خدمات انبارداری 

 TEUکانتینر  

20معادل کانتینر )

(فوت

نرساير خدمات کانتی انبارداری کاالی 

(تن)عمومی 

ساير خدمات کاالی 

(تن)عمومی 

خدمات تخلیه و 

ی بارگیری مواد نفت

(تن)

اجاره مخازن نفتی 

(  صادراتی)

(مترمکعب)

(واحد)مقدار خدمات 

96 97 98 99 1400 1401
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(فوت

خدمات انبارداری 

 TEUکانتینر  

20معادل کانتینر )

(فوت

نرساير خدمات کانتی انبارداری کاالی 

(تن)عمومی 

ساير خدمات کاالی 

(تن)عمومی 

خدمات تخلیه و 

ی بارگیری مواد نفت

(تن)

اجاره مخازن نفتی 

(  صادراتی)

(مترمکعب)

(ريال بر واحد)نرخ خدمات 
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نرساير خدمات کانتی انبارداری کاالی 
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ساير خدمات کاالی 
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ی بارگیری مواد نفت

(تن)

اجاره مخازن نفتی 

(  صادراتی)

(مترمکعب)

(میلیون ريال بر واحد)مبلغ خدمات 

96 97 98 99 1400 1401
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 :شرکت ریسك تحلیل و تجزیه

 اقتصادی رکود ريسک*

 و آورده بدنبال را مصرف تقاضای کاهش تواندمی کشور در صادرات و واردات روند شدن کند آن تبع به و اقتصادی رکود

 و دريايی خدمات توسعه شرکتب مناس موقعیت . باشد مدت کوتاه در سود کاهنده و صنعت اين در ريسک عوامل از يکی

 نیز و خدمات ارائه تنوع و کیفیت افزايش . دهدمی کاهش حدودی تا را شرکت اين ريسک رقبا ساير به نسبت سینا بندری

 و ها هزين مديريت نیز و ريزی برنام و بازاريابی نوين هایروش از استفاده نیز و بیشتر سود حاشیه با خاص خدمات ارائه

 سودآوری کاهش با مقابله جهت شرکت هایبرنامه از سینا بندری و دريايی خدمات توسعه شرکت برند گسترش همچنین

 .باشدمی اقتصادی رکود از ناشی

 

 تجاری ريسک*

 ر،کشو از خارج در معتبر بانکهای به تحريم مورد هایبانک از نقد وجه انتقال نظیر بانکی سیستم عملکرد از ناشی مشکالت

 خارجی بانکی تسهیالت به دسترسی در محدوديت بانکی تسهیالت سود نرخ بودن باال نیز و تورم نرخ و کارمزد نرخ افزايش

 . باشدمی صنعت اين هایريسک جمله از

 برخوردار بسزايی اهمیت از صادرات موضوع،  شده ايجاد هایظرفیت و کشور در کاال تقاضای و عرضه وضعیت به توجه با

 :باشد تأثیرگذار واردات و صادرات کاهش يا افزايش در تواند می زير هایسیاستگذاری که باشدمی

 .گرددمی صادرات کاهش موج آن کاهش و صادرات افزايش موجب ارز نرخ افزايش -

 خواهد تسهیل را کشور واردات و صادرات اقتصادی هایپیمان و قرارداد عقد،  همسايه کشورهای با حسنه روابط و تعامل -

 .نمود

 .داشت خواهد همراه به را صادرات افزايش،  صادرات خصوص در دولت تشويقی هایسیاست اجرای -

 .داشت خواهد خدمات توسعه بر مثبت اثر صادراتی مالیاتی هایمعافیت -

 .داشت خواهد پی در را صادرات افزايش،  صادرات برای نقل و حمل امور تسهیل -

 

 تکنولوژی ريسک*

 نرم هایتکنولوژی به دسترسی عدم باعث کشور برای جهانی استکبار سوی از شده وضع هایمحدوديت و تحريم عامل

 جمله از کشور داخل در نیاز مورد افزارهای نرم و هادستگاه ساخت امکان محدوديت نیز و دنیا روز فزاریاسخت و افزاری

 اين کاهنده عوامل جمله از کشور داخلی هایپتانسیل و هاظرفیت از بخش اثر استفاده. است صنعت اين در ريسک عوامل

  . باشدمی ريسک

 صنعت اين در رقبا با مقايسه در آالت ماشین نسل جديدترين دارای سینا بندری و دريايی خدمات توسعه شرکت تکنولوژی

  باشدمی

 

 بهره نرخ نوسانات ريسک*

 هزينه کاهش همچنین و سرمايه اجاره حقیقی هزينه کاهش ,گذاریسرمايه فرصت هزينه کاهش باعث بهره نرخ کاهش

 .شودمی بخش اين در گذاریسرمايه افزايش آن تبع به و هاپروژه سودآوری نتیجه در و شده تسهیالت اخذ مالی

  



داری ایرانهای اارزشگذاری شرکت صنایع ماشین   

 

 

8 

 

 
 

 ارز نرخ نوسانات ريسک*

 هایريسک از يکی جديد هایگذاریسرمايه نیز و آالت ماشین خريد جهت ارزی جديد نیاز و ارز نرخ تغییر به توجه با

 از اما دهد می افزايش ارزی هایگذاری سرمايه در را هاشرکت هزينه اگرچه ارز نرخ افزايش .باشدمی شرکت اين احتمالی

 تاثیر تحت نیز را داخلی هایشرکت و نمايدمی فراهم را صادرات ريالی و مقداری افزايش موجبات ارز نرخ افزايش طرفی

 .دهدمی قرار خود مثبت
 

 مفروضات:

 .های بعدیبا سال 98برابری مقدار خدمات سال *پیش بینی 

 .های آتی براساس نرخ دالر و تورمخدمات در سال رشد نرخ*

 20.500و  17.900و  14.900برابر به ترتیب  1401و  1400و  1399های مالی *نرخ دالر برای سال

 تومان در نظر گرفته شده است.

 
 

  

9697989914001401

4،109،4364،828،1415،208،4317،787،8679،562،39711،253،742درآمدهای عملیاتی

5،279،072-4،596،484-3،853،866-3،118،586-2،886،507-3،049،559-بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی

۱,۰۵۹,۸۷۷۱,۹۴۱,۶۳۴۲,۰۸۹,۸۴۵۳,۹۳۴,۰۰۰۴,۹۶۵,۹۱۲۵,۹۷۴,۶۶۹سود )زیان( ناخالص

350،200-298،985-253،803-214،463-197،688-141،940-هزينه  هاى فروش، ادارى و عمومى

000000ساير درآمدها

000000ساير هزينه ها

۹۱۷,۹۳۷۱,۷۴۳,۹۴۶۱,۸۷۵,۳۸۲۳,۶۸۰,۱۹۷۴,۶۶۶,۹۲۷۵,۶۲۴,۴۷۰سود )زیان( عملیاتی

217،092-180،133-142،047-72،385-45،286-94،642-هزينه  هاى مالى

58،58158،315114،796114،796114،796114،796ساير درآمدها و هزينه های غیرعملیاتی- درآمد سرمايه گذاری ها

49،879-49،879-49،879-49،879-186،647-56،624-ساير درآمدها و هزينه های غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

۸۲۵,۲۵۲۱,۵۷۰,۳۲۸۱,۸۶۷,۹۱۴۳,۶۰۳,۰۶۷۴,۵۵۱,۷۱۱۵,۴۷۲,۲۹۵سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

1،878،877-1،562،800-1،237،089-641،336-496،830-181،584-مالیات سال جاری

۶۴۳,۶۶۸۱,۰۷۳,۴۹۸۱,۲۲۶,۵۷۸۲,۳۶۵,۹۷۸۲,۹۸۸,۹۱۱۳,۵۹۳,۴۱۸سود )زیان( خالص

۱,۲۸۷۲,۱۴۷۲,۴۵۳۴,۷۳۲۵,۹۷۸۷,۱۸۷سود )زیان( خالص هر سهم– ریال

500،000500،000500،000500،000500،000500،000سرمايه
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 تکنیکال:

 
 

 6900نواحی مقاومتی پیش روی سهم در نواحی  .موجی صعودی قرار دارد 5صعودی قدرتمند از مسیر  3سهم در مسیر موج 

 به نظر گزينه خوبی برای ورود است.تومان قرار دارند.  11000و  8500و 

 گیری:نتیجه

باتوجه به شرايط تحريمی حاکم در کشور بنظر خبری از بازگشت به شرايط برجام و افزايش میزان صادرات و واردات کشور 

با کشورهايی نظیر چین و آسیای تجاری . مگر افزايش ارتباطات و نبايد انتظار افزايش مقدار ارائه خدمات را داشت وجود ندارد

بینی افزايش نرخ دالر و قرار داشتن سهم در پذيرد. با توجه به پیششرکت تاثیر زيادی از نرخ دالر می سودشرقی و روسیه. 

 ی مناسبی حداقل در کوتاه مدت باشد.گزينهبنظر ورود به سهم صعودی  3مسیر موج 

 


